
this is proformance

Kiillotus- ja autonhoito tarvikkeet
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Täydelliseen pintakäsittelyyn tarvitaan kolme asiaa: taito, oikea tuntuma ja FLEX, 
tietysti. Olitpa ammattilainen, joka työskentelee maalaamossa tai autoteollisuuden 
monitoimityössä tai viimeistelytöissä - FLEX antaa kaikille mahdollisuuden loistaa 
optimaalisella järjestelmällä kiillotuskoneita, kiillotuslaikkoja ja kiillotusaineita. 
Oikea yhdistelmä on erityisen tärkeä, koska oikeat komponentit, jotka sopivat sinun 
kokemukseesi, materiaaleihin ja maalipinnan kuntoon, takaavat sen, että saavutat 
varmasti loistavia tuloksia.

Oikea kombinaatio - täydellinen lopputulos

Järjestelmällä 
rakennettua 
turvallisuutta

Kiillotuskoneet
On monta syytä miksi FLEX kiillotusko-
neet ovat ensimmäinen vaihtoehto am-
mattilaisille. FLEX on määritellyt korkeat 
laatuvaatimukset premium kiillottimille jo 
yli 90 vuotta ja heillä on vuosien koke-
mus miten valmistetaan koneita jotka 
ovat huomattavasti parempia.

Alustat
Optimaalinen tulos saavutetaan vain 
oikealla kiillotustarvike valikoimalla. 
Käyttäjän tulee olla perehtynyt vaahto-
jen tuottamiin erilaisiin vaikutuksiin ja 
kuitupohjaisten tuotteiden, kuten fleece, 
villa- ja mikrokuitutyynyjen vaikutuksiin, 
jotta niiden avulla saavutetaan toivottu 
hankaava tulos. FLEX-kiillotussienien 
värikoodaus kertoo käyttäjälle aina mikä 
sieni soveltuu mihinkin käyttökohteeseen 
ja tuo selkeyttä kiillotussienien valintaan. 

Kiillotus
FLEX-järjestelmästä löydät täydellisen 
valikoiman hioma, viimeistely ja sine-
töinti kiillotusaineita. Tuotteet sopivat 
täydellisesti järjestelmäämme ja ovat 
silikonivapaita, tietysti.
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Achieve 
your goal 
with the 
correct 
drive

FLEX tarjoaa laajan valikoiman käyttötekniikoita kiillottajille ja siten ratkaisuja kaikille käyttä-
jille, olivatpa he sitten ammattilaisia tai aloittelijoita, joilla on vain vähän kokemusta. Periaat-
teena: suoravetoiset kiillotuskoneet saavuttavat korkean poistoasteen ja ovat siten tarkoitet-
tu vain kokeneille käyttäjille sekä vaativat yleensä jälkikäsittelyn epäkeskokiillotuskoneella.

Käynti Ominaisuudet

Tekijä ja kohde määrittävät 
tarvittavan tekniikan

Suoraveto

 Korkein poistoaste
 Suoraveto kiillotuskoneet vaativat aiempaa 

kokemusta
 Nopein tapa naarmujen poistoon
 Hologrammien muodostuminen mahdollista

Hankaavuus

Hologrammi ²

Nopeus¹

Hologrammin poisto

Epäkeskokiillotuskone, pakko-ohjaustoiminnolla

 Hyvä poistoaste
 Ei muodosta hologrammeja
 Soveltuu naarmujen poistoon ja 

viimeistelyyn
 Laaja valikoima käyttökohteita

Hankaavuus

Hologrammi ²

Nopeus¹

Hologrammin poisto

Epäkesko ja pyörivä, ei pakko-ohjattu liike 

 Soveltuu kaikentyyppisille käyttäjille
 Helppo hallittavuus
 Ei muodosta hologrammeja
 Heikko poistoaste
 Ideaali viimeistelykäyttöön

Hankaavuus

Hologrammi ²

Nopeus¹

Hologrammin poisto

1)  Vaurion poistamiseen tarvittava aika
2) Hologrammin muodostumisen riski
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PE 14-2 150
Huippuluokan kiillotuskone ammattimaiseen autojen kunnostukseen.  

Täydellinen nopeusalue ja suuri vääntömomentti.

PE 14-2 150 P-Set
Vakiovarustus
 · 1 kahva
 · 1 Tarra alusta,  

pehmustettu Ø 150 mm
 · 1 kiiillotusvillatyyny TW-PT 160
 · 1 mikrokuituliina MW-P
 · 1 kotelon sisäosa
 · 1 kiillotussieni PS-O 160
 · 1 kiillotussieni PS-V 160
 · 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
 · 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
 · 1 kantolaukku L-BOXX® 238

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
376175 € 532.00

Tekniset ominaisuudet
 Mikroprosessorielektroniikka: portaattomas-

ti säädettävä nopeuden valinta, kierrosluvun 
ylläpito, ylikuormitussuoja, uudelleenkäynnistys 
suojaus ja lämpötilan valvonta

 Vahva 1400 watin moottori, jossa voimakas tuu-
letus optimaaliseen jäähdytykseen

 Kytkin hitaaseen ja hellävaraiseen käynnin alo-
itukseen (käynnistysnopeus asetuksella 1 (380 
rpm)) ja lukko jatkuvaa käyttöä varten

 Optimoitu ilmavirta parhaan mahdollisen jääh-
dytyksen saavuttamiseksi moottoriin ja vaihteis-
toon. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa

 Uusi planeetta- ja kulmavaihteen yhdistelmä 
vähentää melun minimiin

 Litteä vaihdepää vähentää etäisyyttä pinnasta. 
Tämä mahdollistaa työkalun oikean käytön missä 
tahansa asennossa

 Kahvan suojus: ergonomisesti muotoiltu Soft-
Grip. Työkalua voidaan ohjata tarkasti ja 
tarjoaa aina miellyttävän ja turvallisen otteen

 Karalukitus: käytettävyyden kannalta optimaalin-
en sijainti

 Kumipinta helpottaa sivuun laskemista ja säily-
tyskäsittelyä

 4 metrin PUR H05-BQF kaapeli: kulutusta kes-
tävä, joustava, korkea hankaus- ja sotkeutumaton

Huippuluokan peruskiillotuskone
 Auton kunnostukseen
 Koritöihin
 Maalaamoon
 Autokorjaamoon
 Älykkääseen korjaukseen
 Ilmailuun
 Merenkulkuun
 Huonekaluihin
 Akryylilasiin

PE 14-2 150
Vakiovarustus
 · 1 kahva

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
373680 € 425.00 

Great 
performance, 
great removal

Suoravetoiset kiillotuskoneet

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 200 mm

Max. taustapehmusteen Ø 150 mm

Nopeus ilman kuormaa 380-2100/min

Ottoteho 1400 W

Työkaluliitos M 14

Paino 2.3 kg
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PE 14-3 125
Monitoimikiillotuskone pienille ja keskikokoisille 
kiillotusalustoille.

PE 14-1 180
Asiantuntija suurille alueille ja  
lämpöherkille materiaaleille tai kun  
tarvitset suuria kiillotustyynyjä.

PE 8-4 80
Kätevä kiillotuskone pienille alueille. 
Ihanteellinen avustavaksi koneeksi.

Tekniset ominaisuudet
 VR-elektroniikka: Takometriohjatulla vakiolla 

nopeus, pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja ja 
nopeuden esivalinta

 Kevyt ja kätevä käytettäväksi pienemmillä  
alueilla, vaikeasti saavutettavia paikkoja

 Karanlukitus

Lisäkiillotuskone
 Auton kunnostukseen
 Koritöihin
 Älykkääseen korjaukseen

Tekniset ominaisuudet
 VR-mikroprosessorielektroniikka: 

kierrosluvun ylläpito, pehmeä käyn-
nistys, portaaton nopeudensäätö, 
uudelleenkäynnistyssuoja virran 
katkeamisen jälkeen, ylikuormitussuo-
ja, lämpötila valvonta ja nopeuden 
esivalinta

 Portaaton nopeuden säätö mahdollis-
taa hitaan ja varovaisen aloituksen

 Laajan nopeusalueen ansiosta sopii 
täydellisesti työskentelyyn kiillotus-
alustoille Ø 80 - max. Ø 160 mm

 Suositeltu kiillotusalusta Ø 140 mm
 Ergonominen muotoilu
 Ohut kahva ja ergonomisesti muo-

toiltu kahvan suojus, optimaalinen 
käsittely ja väsymätön työskentely

 4 m PUR-kaapeli H05-BQF: kulutusta 
kestävä, ei sotkeennu helposti

 Karalukitus

Tekniset ominaisuudet
Kuten PE 14-2 150

 Kytkin hitaaseen ja hellävaraiseen 
käynnin aloitukseen (käynnistysno-
peus asetuksella 1 (250 rpm)) ja lukko 
jatkuvaa käyttöä varten

 Suunniteltu erityisesti isojen alueiden 
kiillotukseen vaaka- ja pystypinnoille. 
Auto-, merenkulku- ja ilmailualan 
käyttökohteisiin

 Kiillottaa erittäin alhaisella nopeu-
della ja korkealla vääntömomentilla, 
esim. lämpöherkät pinnat

Huippuluokan peruskiillotuskone:
 Merenkulkuun
 Ilmailuun
 Autojen kunnostukseen
 Huonekaluihin
 Akryylilasiin

PE 14-1 180
Vakiovarustus
 · 1 kahva

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
395749 € 463.00 

PE 8-4 80
Vakiovarustus
 · 1 sivu kahva

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
405817 € 225.00 

PE 14-3 125
Vakiovarustus
 · 1 sivu kahva

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
406813 € 319.00 

PE 14-3 125 P-Set
Vakiovarustus
 · 1 sivu kahva
 · 1 Tarra alusta Ø 125 
 · 1 mikrokuituliina MW-PC
 · 1 kiillotussieni PS-O 160
 · 1 kiillotussieni PS-V 160
 ·  1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
 · 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
407569 € 393.00

Lisäkiillotuskone
 Työpajat
 Korityöt
 Maalaamot
 Älykkäät korjaukset

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 250 mm

Max. taustapehmusteen Ø 180 mm

Nopeus ilman kuormaa 250-1380/min

Ottoteho 1400 W

Työkaluliitos M 14

Paino 2.3 kg

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 80 mm

Max. taustapehmusteen Ø 75 mm

Nopeus ilman kuormaa 1300-3900/min

Ottoteho 800 W

Työkaluliitos M 14

Paino 1.8 kg

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 160 mm

Max. taustapehmusteen Ø 125 mm

Nopeus ilman kuormaa 1100-3700/min

Ottoteho 1400 W

Työkaluliitos M 14

Paino 2.2 kg
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XCE 10-8 125
Suoraveto ja epäkeskoliike yhdistettynä yhteen kiil-
lotuskoneeseen. Tehokkaaseen ja suorituskykyiseen 
pinnan viimeistelyyn.

Tekniset ominaisuudet
 VR mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun 

ylläpito, pehmeä käynnistys, nopeussäätö kyt-
kimellä, käynnistyksen esto virtakatkon jälkeen, 
ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierros-
luvun ylläpito

 8 mm epäkeskoliike, pakko-ohjattu liike aikaan-
saa hiomavaikutuksen, ilman että syntyy holo-
grammeja

 Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
 Erittäin tasainen käynti tasapainotuksen ansiosta
 Perustyökalu yleisimpiin pintakäsittelytöihin ja 

kiillotustyöhön ilman hologrammeja
 Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön 

turvallisesti kaikissa asennoissa
 Soft-Grip kahvan suojus: ergonominen muotoilu 

sekä mukava ja varma ote. Konetta voidaan ohja-
ta tarkasti.

 Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston 
jäähdytykseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoil-
maa

 Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin 
lämpöherkille maaleille

Epäkeskokiillotuskone:
 Auton kunnostus
 Autokauppiaat
 Maalaamot
 Autokorjaamot
 Merenkulkuun
 Älykäs korjaus

XCE 10-8 125 P-Set
Vakiovarustus
 · 1 erikoistarra-alusta Ø 125 mm
 · 1 kiillotussieni PS-O 140
 · 1 kiillotussieni PSX-G 140
 · 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
 · 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
 · 1 mikrokuituliina MW-PC
 · 1 kantolaukku L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
447269 € 464.00

XCE 10-8 125
Vakiovarustus
 · 1 erikoistarra-alusta 125 Ø

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
418072 € 389.00 

Tekniset tiedot 

Max. kiillotustyynyn Ø 160 mm

Max. taustapehmusteen Ø 150 mm

Nopeus ilman kuormaa 140-430/min

Iskutaajuus kuormittamattomana 2900-8600/min

Isku 8 mm

Ottoteho 1010 W

Paino 2.6 kg

Full control 
during every 
revolution

Epäkeskokiillotuskone, pakko-ohjaustoiminnolla
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XFE 7-15 150
Ihanteellinen aloittelijoille tai 2-vaiheisten prosessien parissa työsken-
televille. Täydentävänä epäkeskokiillotuskoneena tarjoaa nopean holo-
grammin poiston ja täydellisen viimeistelyn.

Tekniset ominaisuudet
 VR mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun yl-

läpito,hidas käynnistys, nopeussäätö kytkimellä, 
käynnistyksen esto virtakatkon jälkeen, ylikuor-
mitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun 
ylläpito

 Ei pakko-ohjattu käynti hologrammittomaan 
viimeistelyyn

 15 mm epäkeskokiertoliike
 Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, 

nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
 Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
 Erittäin tasainen käynti tasapainotuksen ansiosta
 Optimoitu ilmavirta parhaan mahdollisen jääh-

dytyksen saavuttamiseksi moottorin ja vaihteis-
ton vaikutus

 Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön 
turvallisesti kaikissa asennoissa

 Soft-Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä 
mukava ja varma ote. Konetta voidaan ohjata 
tarkasti

 Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin 
lämpöherkille maaleille

Huomautus: Jos alkuperäisiä FLEX-lisävarusteita ei käytetä XFE/XCE-mallien kanssa, tämä voi lisätä tärinää, huonontaa  
lopputulosta tai lisätä kulumista tai jopa aiheuttaa laitevaurioita!

Epäkeskokiillotuskone
 Auton kunnostus
 Autokauppiaat
 Maalaamot
 Autokorjaamot
 Merenkulku
 Älykäs korjaus

Always in  
good hands

XFE 7-15 150 P-Set
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarra alusta Ø 125
 · 1 erikois tarra alusta Ø 150
 · 1 kiillotussieni PS-O 160
 · 1 kiillotussieni PS-R 160
 · 1 mikrokuituliina MW-C 
 · 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
 · 1 sinetöintiaine W02/04 250 ml
 · 1 kantolaukku L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
447110 € 457.00

XFE 7-15 150
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarra alusta Ø 125
 · 1 erikois tarra alusta Ø 150

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
418080 € 384.00 

Epäkesko ja pyörivä, ei pakko-ohjattu liike

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 160 mm

Max. taustapehmusteen Ø 150 mm

Nopeus ilman kuormaa 1500-4500/min

Iskutaajuus kuormittamattomana 3000-9000/min

Isku 15 mm

Ottoteho 710 W

Paino 2.4 kg
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XFE 7-12 80
Pieni, kompakti työkalu on ihanteellinen lisä isompien kiil-
lotuskoneiden rinnalle. Täydellinen paikka korjauksiin. Sitä 
voidaan käyttää monissa kohteissa etenkin työskenneltäessä 
vaikeiden muotojen kanssa.

Tekniset ominaisuudet
 VR-elektroniikka: Takometriohjattu vakionopeus, 

pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja, lämpöti-
lan valvonta ja nopeuden esivalinta

 Vapaasti pyörivä liike hologrammittomaan vii-
meistelyyn 

 Kahvan suojus: ergonomisesti muotoiltu Soft-
Grip. Työkalua voidaan ohjata tarkasti sekä 
tarjoaa aina miellyttävän ja turvallisen otteen. 

 12 mm:n epäkeskoliike korkeaan tehokkuuteen
 Kevyt ja kätevä käytettäväksi pienemmillä alueil-

la, vaikeasti saavutettavia paikkoja
 Alhainen lämmöntuotto tekee koneesta ihanteel-

lisen lämpötilaherkille maaleille
 Täydellinen paikka korjauksiin ja vaikeisiin 

muotoihin. Ihanteellinen kone joka täydentää 
suurempia kiillottuskoneita

Täydentävä kiillotuskone:
 Auton kunnostus
 Autokorjaamo
 Älykäs korjaus
 Merenkulku
 Akryylilasi

XFE 7-12 80 P-Set
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarra alusta Ø 75
 · 1 kiillotussieni PSX-G 80
 · 1 kiillotussieni PS-O 80
 · 1 kiillotussieni PS-R 80
 · 1 mikrokuituliina MW-PC
 · 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
 · 1 sinetöintiaine W02/04 250 ml
 · 1 kantolaukku L-BOXX® 136
 · 1 kotelon sisäosa

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
447137 € 457.00

XFE 7-12 80
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarra alusta Ø 75

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
447129 € 348.00 

Huomautus: Jos alkuperäisiä FLEX-lisävarusteita ei käytetä XFE/XCE-mallien kanssa, tämä voi johtaa lisääntyneeseen tärinään, 
huonompaan lopputulokseen, lisääntyneeseen kulumiseen tai jopa aiheuttaa laitevaurioita!

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 80 mm

Max. taustapehmusteen Ø 75 mm

Nopeus ilman kuormaa 1800-5500/min

Iskutaajuus kuormittamattomana 3600-10800/min

Isku 12 mm

Ottoteho 700 W

Paino 2.1 kg
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 Epäkesko- tai suoraveto teknologia
 Kaikille käyttäjille ammattikiillottajista aloittelijoihin
 Kaikille maalatuille pinnoille auto, asuntovaunu, ilmailu ja merenkulun kohteissa
 Kaksi vaihdettavaa akkua mahdollistaa työskentelyn ilman taukoja
 Täydellisiin tuloksiin

Täydellinen tasapaino

Maksimaalinen liikkumisvapaus ja ergonomia käyttäjälle. Akun 
optimaalinen sijainti ei ainoastaan paranna koneen painoja-
kaumaa, mutta myös edistää kiillottimen korkeaa vastetta ja 
ohjattavuutta, sekä estää mahdolliset akun kosketukset maalat-
tuun pintaan. Koskaan aiemmin ei kiillotuskone ole ollut näin 
herkästi reagoiva ja vastaanottava!

Johdoton kiillotuskone valikoima

Therma-Tech™ tekniikka
Integroitu jäähdytys – innovatiivinen lämpö 
hallinnan avulla voit työskennellä täydellä 
teholla paljon pidempään.

TEHOAKKU
Tehokkaat akkukennot – FLEX korkean suo-
rituskyvyn kennot käyttävät kokonaan akun 
kapasiteettia ja mahdollistavat siten pidem-
män akun käyttöajan!

Suorituskykyinen akku-teknologia

KEEP CONTROL tekniikka
Älykäs akunhallintajärjestelmä -jatkuva 
tiedonvaihto akun, työkalun ja pikalaturin 
välillä.

EC-teknologia tarkoittaa koneen luotettavuu-
den kasvua, sekä pidempää huoltoväliä

 Jopa 65 % pidempi käyttöaika
 Jopa 10x pidempi käyttöikä
 Jopa 30 % enemmän tehoa

FLEX on ja tulee jatkossakin olemaan ammattitason mittapuu kiillotuksen alalla
- jopa 18 V akkuvirralla. Huippuluokan pinnan viimeistely muuttuu itsenäiseksi ja 
joustavammaksi kuin koskaan ennen. Itsestäänselvä asia: kompromisseja ei ole tehty 
järjestelmän suorituskyvyn ja turvallisuuden kannalta. Todellista ammattilaisen suo-
rittamista.
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PE 150 18.0-EC
Vakiovarustus
 · 1 Tarra alusta, Ø 150 mm
 · 1 kahva
 · 1 kantolaukku  

L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa 

 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
459062 € 425.00

PE 150 18.0-EC/5.0 Set
Vakiovarustus
 · 1 Tarra alusta, Ø 150 mm
 · 1 kahva
 · 2 x 5.0 Ah akkua AP 18.0/5.0
 · 1 laturiCA 10.8/18.0
 · 1 kantolaukku L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa 

 

 ·  
 
 
 
 
 
 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
447153 € 564.00 €

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Vakiovarustus
 · 1 kiillotussieni PS-0 160
 · 1 kiillotussieni PS-V 160
 · 1 kiiillotusvillatyyny TW-PT 160
 · 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
 · 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
 · 1 mikrokuituliina MW-P 
 · 1 Tarra alusta, Ø 150 mm
 · 1 kahva
 · 2 x 5.0 Ah akkua AP 18.0/5.0
 · 1 laturi 

CA 10.8/18.0
 · 1 kantolaukku  

L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa 

 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
461229 € 609.00

PE 150 18.0-EC C
Toimitetaan laatikossa
Vakiovarustus
 · 1 Tarra alusta, Ø 150 mm
 · 1 kahva 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
493856 € 383.00

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 160 mm

Max. taustapehmusteen Ø 150 mm

Työkaluliitos M14

Nopeus ilman kuormaa 150-1450/min

Akun jännite 18 V

Akun kapasiteetti 2.5 / 5.0 Ah

Keskim. akun käyttöaika 2.5 Ah up to 15 min

Keskim. akun käyttöaika 5.0 Ah up to 35 min

Paino ilman akkua 1.9 kg

Paino 5.0 Ah akun kanssa 2.7 kg

PE 150 18.0-EC
Keskitetty teho suurella nopeudella korkeaan poistoasteeseen

Tekniset ominaisuudet
 Älykäs elektroninen hallinta järjestelmä
 Matala vaihteistokotelo sallii koneen 

käytön turvallisesti kaikissa asennoissa
 Karan lukko
 Ergonominen SoftGrip kahva
 Kestävä ja tehokas EC-moottori
 Kytkinnopeuden säätö lukolla
 Ergonominen kahvan suojus Soft-Grip
 M14 työkaluliitos

Akkukäyttöinen suoravetoinen kiillotuskone:
 Ajoneuvojen puhdistusaineet
 Autokorjaamot
 Älykkäät korjaukset
 Ilmailu
 Merenkulku
 Akryylilasiteollisuus

Polishing with 
Proformance

Johdottomat suoravetoiset kiillotuskoneetJohdottomat suoravetoiset kiillotuskoneet
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XFE 15 150 18.0-EC
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarra-alusta Ø 125 mm
 · 1 erikois tarra-alusta Ø 150 mm
 · 1 kantolaukku  

L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa 

 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
459089 € 425.00

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarra-alusta Ø 125 mm
 · 1 erikois tarra-alusta Ø 150 mm
 · 2 ladattavat akut 5.0 Ah  

AP 18.0/5.0
 · 1 laturi CA 10.8/18.0
 · 1 kantolaukku L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa
 ·
 ·  

 
 
 
 
 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
418099 € 564.00

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Vakiovarustus
 · Erikois tarra-alusta:  

1 x Ø 125 mm 
1 x Ø 150 mm

 · 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
 · 1 sinetöintiaine W02/04 250 ml
 · 1 mikrokuituliina MW-PC
 · 1 kiillotussieni PS-0 160
 · 1 kiillotussieni PS-R 160
 · 2 ladattavat akut 5.0 Ah  

AP 18.0/5.0
 · 1 laturi 

CA 10.8/18.0
 · 1 kantolaukku  

L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
461237 € 609.00

XFE 15 150 18.0-EC C
Toimitetaan laatikossa
Vakiovarustus
 · Erikois tarra-alusta:  

1 x Ø 125 mm 
1 x Ø 150 mm

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
493864 € 383.00

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 160 mm

Max. taustapehmusteen Ø 150 mm

Isku 15 mm

Nopeus ilman kuormaa 2300-3800/min

Iskutaajuus kuormittamattomana 4600-7600/min

Akun jännite 18 V

Akun kapasiteetti 2.5 / 5.0 Ah

Keskim. akun käyttöaika 2.5 Ah up to 20 min

Keskim. akun käyttöaika 5.0 Ah up to 45 min

Paino ilman akkua 2.1 kg

Paino 5.0 Ah akun kanssa 2.8 kg

XFE 15 150 18.0-EC
Epäkeskokiillotuskoneet poistavat materiaalia hellävaraisesti, joka varmistaa 

moitteettoman lopputuloksen. Tämä tekee koneista ihanteellisia aloittelijoille.

Tekniset ominaisuudet
 Sähköinen hallintajärjestelmä (EMS) 

suojaa konetta, laajentaa käyttöikää ja 
lisää tehokkuutta

 Harjaton moottori tuottaa paremman 
tehon ja pidemmän käyttöiän

 LED-valo ilmaisee akun kapasiteetin
 Ei pakko-ohjattu liike hologrammitto-

maan viimeistelyyn 
 15 mm:n epäkeskoliike korkeaan 

tehokkuuteen
 Kytkinnopeuden säätö hitaaseen ja 

hellävaraiseen aloitukseen
 Pehmustettu tarrahioma-alusta kiillo-

tukseen
 Erittäin tasainen käynti hyvän tasapai-

non ansiosta
 Litteä vaihdepää vähentää etäisyyttä 

pinnasta
 Kahvan pinta: ergonomisesti muotoil-

tu jossa SoftGrip pinta
 Alhainen lämmöntuotanto tekee 

koneesta ihanteellisen lämpöherkille 
maaleille ja materiaaleille

Johdoton epäkeskokiillotuskone:
 Ajoneuvojen puhdistusaineet
 Autokorjaamot
 Älykkäät korjaukset
 Ilmailu
 Automyynti
 Merenkulku
 Akryylilasiteollisuus

Carefully  
forwards

Ei pakko-ohjatut johdottomat kiillotuskoneet
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PXE 80 10.8-EC
Toimitetaan laatikossa 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
469068 € 209.00

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
Vakiovarustus
 · 1 adapter, rotary DT-P
 · 1 epäkeskoadapteri, 3 mm Isku DT-XF3
 · 1 epäkeskoadapteri, 12 mm Isku DT-XF12
 · 1 liima-alusta 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 · 1 tarrahiomalaikka 30 Ø BP-M D30 PXE
 · 1 tarrahiomalaikka 75 Ø BP-M D75 PXE
 · 2 x  2.5 Ah akku AP 10.8/2.5
 · 1 laturiCA 10.8/18.0
 · 1 kantolaukku L-BOXX® 136
 · 1 kotelon sisäosa 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
418102 € 384.00

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set
Vakiovarustus
 · 1 adapter, rotary DT-P
 · 1 epäkeskoadapteri, 3 mm Isku DT-XF3
 · 1 epäkeskoadapteri, 12 mm Isku DT-XF12
 · 1 liima-alusta 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 · 1 tarrahiomalaikka 30 Ø BP-M D30 PXE
 · 1 tarrahiomalaikka 75 Ø BP-M D75 PXE
 · 2 kiillotussieni PSX-G 40
 · 2 kiillotussieni PS-V 40
 · 2 kiillotussieni PS-V 60
 · 2 kiillotussieni PS-O 60
 · 2 kiillotussieni PS-R 80
 · 1 mikrokuituliina MW-PC
 · 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
 · 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
 · 2 x 2.5 Ah akku AP 10.8/2.5
 · 1 laturiCA 10.8/18.0
 · 1 kantolaukku  

L-BOXX® 136
 · 1 kotelon sisäosa 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
469076 € 457.00

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 80 mm

Max. taustapehmusteen Ø 75 mm

Isku 3 + 12 mm

Nopeus ilman kuormaa 400-2000/-3000/-4000/-5800/min

Iskutaajuus ilman kuormaa 800-4000/-6000/-8000/-11600/min

Akun jännite 10.8 V

Akun kapasiteetti 2.5 / 4.0 / 6.0 Ah

Paino ilman akkua 0.63 kg

Master of the 
quick change

Johdottomat epäkesko ja suoraveto kiillotuskoneet

Voidaan vaihtaa vain 10 
sekunnissa – ei työkalu-
ja, ei stressiä.

PXE 80 10.8-EC
Monipuolinen kiillotuskone korjaustöihin ja ajoneuvojen viimeistelyyn. 
Kiillotuskone kaikkiin tehtäviin ja hologrammittomaan viimeistelyyn.

Tekniset ominaisuudet
 Hiiliharjaton moottori
 Sähköinen hallintajärjestelmä (EMS)
 Innovatiivinen pikavaihtojärjestelmä pyörivän ja 

epäkeskoliikkeen välillä ilman työkaluja
 Työskentelyyn sekä pyörivällä, että epäkeskotoi-

minnolla 3- ja 12 mm liikkeellä 
 Joustava ja helppokäyttöisempi kuin koskaan en-

nen, hologrammiton viimeistely yhdellä koneella
 Kytkinnopeudensäätö hitaaseen ja hellävarai-

seen aloitukseen, lukitus jatkuvaa käyttöä varten
 Vakionopeudensäätö ja 4 nopeustasoa, nopeus 

on helppo tunnistaa LED-valoista
 Erittäin tasainen käynti tärinän optimoinnin an-

siosta
 Pehmustettu tarra-alusta
 Iskusuojarenkaalla pintojen suojaamiseksi
 Ihanteellinen ja täydentävä työkalu jokaisen ajo-

neuvon kunnostajan, maalarin ja paikkakorjaajan 
jokapäiväiseen työhön

Akkukäyttöinen 
epäkeskokiillotuskone:

 Ajoneuvojen puhdistusaineet
 Älykkäät korjaukset
 Maalaamot
 Auton koriliikkeet
 Autokorjaamot
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Tekniset ominaisuudet
 Työkaluton asennus PXE:hen. Inno-

vatiivinen nopea vaihtomekanismi 
PXE mahdollistaa akselin asennuksen 
nopeasti ja helposti

 Tarvikkeiden nopea vaihto ilman työ-
kaluja kiitos pikakiinnityksen. Tämä 
mahdollistaa kiillotussienen nopean 
ja helpon vaihdon.

 Kuusikulmaisen pikakiinnityksen 
muoto estää kiillotussienen lipsumi-
sen Tämä takaa tasainen ja täydelli-
nen kiillotustuloksen joka kerta.

 140 cm akselia voidaan ohjata hel-
posti ja kätevästi ilman että kiillotus-
kone kaatuu tai että sitä olisi pidettä-
vä kädessä.

 Laadukkaat materiaalit takaavat erit-
täin pitkän käyttöiän.

Sovellukset
 Maalin viimeistely ja naarmujen poisto
 Ovenkahvan syvennykset ja jäähdytin 

säleikkö
 Ulkopeilin kotelo
 Ajoneuvojen tunnukset, logot ja tekstit
 Vanteet
 Paikka korjaus
 Sisustus (pianolakka, varusteet jne.)

Kiillotuslieriö
 · paikkaorjaus, listat yms. 

Product variants Tilausnumero Hinta ilman alv. 

Vihreä PZ-G 35 HEX VE5 517755  € 34.90
Violetti PZ-V 35 HEX VE5 517763  € 34.90
Oranssi PZ-O 35 HEX VE5 517771  € 34.90

FS 140
Vakiovarustus
 · 1 FS 140 laatikossa 

Designation Tilausnumero Hinta ilman alv. 

FS 140 506605  € 219.00

FS 140 Set
Vakiovarustus
 · 1 FS 140
 · 6 kiillotuskartio (2 jokaista: pehmeä, 

medium ja kova)
 · 6 kiillotuslieriö (2jokaista: pehmeä, 

medium ja kova)
 · 1 deep-drawn insert
 · 1 L-Boxx (TK-L 102) 

Designation Tilausnumero Hinta ilman alv. 

FS 140 Set 516112  € 335.00

Kiillotuskartio
 · ovenkahvat, säleiköt, vanteet, sisustus yms. 

Product variants Tilausnumero Hinta ilman alv. 

Vihreä PK-G 35 HEX VE5 517798  € 34.90
Violetti PK-V 35 HEX VE5 517801  € 34.90
Oranssi PK-O 35 HEX VE5 517828  € 34.90

Innovatiivinen nopea pikalukitus
Työkaluton kiinnitys PXE koneeseen

Tarvikkeiden vaihto ilman työkaluja 
 · Päänpidikemekanismi
 · Lisävarusteet pysyvät kiinni tiukasti 

ilman vaaraa lipsumisesta
 · Sopiva muoto jatkuvaan ja help-

poon työntekoon
 · Kuminen kuori kahvaosassa, joka 

suojaa työstettävää pintaa

Pisin käyttöikä
Laadukkaimmat materiaalit, joka 
takaa tuotteelle pitkän käyttöiän. 
Täydellisesti muotoiltu pää joustav-
alla varrella.

Maksimaalista mukavuutta
 · Täydellinen ergonomia kiitos erit-

täin ohuen kahvaosan
 · Varma ote työn aikana
 · Ihanteellinen kahvan asento, täydel-

linen hallinta kun haluat parhaan 
lopputuloksen

Maksimaalista joustavuutta
140 cm pituus antaa käyttäjälle täydel-
lisen vapauden kiillotukseen

Vihreä (kova) 
syville naar-
muille

Vihreä (kova) 
syville naar-
muille

Lila (medium) 
monikäyttöinen

Lila (medium) 
monikäyttöinen

Oranssi (pehmeä) 
viimeistely ja korkea 
kiilto

Oranssi (pehmeä) 
viimeistely ja korkea 
kiilto

Joustava jatkovarsi  FS 140 
Uusi, näppärä ja nopeasti käyttövalmis ilman työkaluja. 
Vaikeissa ja haastavissa paikoissa työskenteleminen 
ei ole koskaan ollut näin helppoa. 140 cm varsi tekee 
käytöstä joustavan ja on ihanteellinen  
vaikeapääsyisiä alueita työstettäessä.
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XCE 8 125 18.0-EC
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarrahioma-alusta, Ø 125 mm
 · 1 kantolaukku  

L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa 

 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
459070 € 425.00

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarrahioma-alusta, Ø 125 mm
 · 2 rechargeable batteries 5.0 Ah  

AP 18.0/5.0
 · 1 laturiCA 10.8/18.0
 · 1 kantolaukku L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
438413 € 564.00

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Vakiovarustus
 · 1 kiillotussieni PS-0 140
 · 1 kiillotussieni PSX-G 140
 · 1 kiillotusaine P03/06-LDX 250 ml
 · 1 kiillotusaine P05/05-LDX 250 ml
 · 1 mikrokuituliina MW-PC
 · 1 erikois tarrahioma-alusta, Ø 125 mm
 · 2 x 5.0 Ah akku AP 18.0/5.0
 · 1 laturi 

CA 10.8/18.0
 · 1 kantolaukku  

L-BOXX® 238
 · 1 kotelon sisäosa 

 
 

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
461245 € 609.00

XCE 8 125 18.0-EC C
Toimitetaan laatikossa
Vakiovarustus
 · 1 erikois tarrahioma-alusta, Ø 125 mm

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
493872 € 379.00

Tekniset tiedot

Max. kiillotustyynyn Ø 160 mm

Max. taustapehmusteen Ø 150 mm

Isku 8 mm

Nopeus ilman kuormaa 280-430/min

Iskutaajuus kuormittamattomana 5600-8600/min

Akun jännite 18 V

Akun kapasiteetti 2.5 / 5.0 Ah

Keskim. akun käyttöaika 2.5 Ah up to 20 min

Keskim. akun käyttöaika 5.0 Ah up to 45 min

Paino ilman akkua 2.1 kg

Paino 5.0 Ah akulla 2.8 kg

XCE 8 125 18.0-EC
Erilaisten maalivaurioiden hologrammittomaan poistoon. Ihanteel-
linen lisä kaikille, jotka tarvitsevat johdottoman epäkeskokiillo-
tuskoneen.
Tekniset ominaisuudet

 Sähköinen hallintajärjestelmä (EMS)
 Hiiliharjaton moottori
 LED-valo akun kapasiteetin ilmaisemiseen
 8 mm kiillotusisku, pakko-ohjattu liike 

tarjoaa korkean hankausvoiman luomatta 
hologrammeja

 Pehmustettu tarra-alusta, jossa  
taustapehmuste

 Erittäin tasainen käynti kiitos  
tasapainottavan massan

 Ihanteellinen yleisimpien ongelmien 
ratkaisemiseen aina viimeistelyyn asti 
luomatta hologrammeja

 Litteä vaihdepää vähentää etäisyyttä 
 pinnasta

 Ergonomisesti muotoiltu SoftGrip kahva
 Optimoitu ilmavirta parhaan mahdollisen 

jäähdytysvaikutuksen saavuttamiseksi 
moottorille ja vaihteistolle. Ei käyttäjää 
häiritsevää poistoilmaa.

 Alhainen lämmöntuotto työstettävälle 
pinnalle tekee koneesta ihanteellisen 
lämpöherkkiä pintoja työstettäessä

Johdoton kiillotuskone:
 Ajoneuvojen puhtaanapito
 Autokorjaamot
 Älykkäät korjaukset
 Ilmailu
 Autokauppiaat
 Merenkulku
 Akryylilasiteollisuus

Johdottomat epäkesko hiomakoneet pakko-ohjauksella

Maximum  
freedom of 
movement
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Järjestelmä, jossa 
turvallisuus on 
sisäänrakennettuna
Kiillotusaineella ja -sienellä on ratkaiseva rooli kiillotusprosessissa. 
FLEX tarjoaa täydellisesti koordinoidun järjestelmän ja optimi-vali-
koiman sieniä jokaiseen käyttötarkoitukseen: yksinkertaistettuna, 
valitse vain oikea väri saavuttaaksesi tavoitteesi onnistuneesti.

Vihreä sieni – PSX-G
Erittäin kova, verkkomainen vaahto innovatiivisella X-Cut-pinnalla, joka 
takaa tasaisen ja erittäin korkean poistonopeuden jopa epäkeskokiillotus-
koneita käytettäessä. X-Cut-rakenne vähentää myös lämmöntuottoa. Vaahto 
on lämmönkestävä, repeytymätön ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä.

Hiovuus

Violetti sieni – PS-V
Kova, verkkomainen vaahto optimaaliseen jäähdytykseen, joka omaa jatku-
van ja korkean poistoasteen. Hieman vähemmän hankaava kuin vihreä sieni 
PSX-G ja sopii ihanteellisesti tuoreille maalipinnoille. Vaahto on lämmön-
kestävää, repeytymätöntä ja sillä on hyvä käyttöikä.

Oranssi sieni – PS-O
Keskikova, verkkomainen vaahto, jossa hieno vaahtorakenne. Se on läm-
mönkestävä, erittäin repeytymätön ja sillä on hyvä käyttöikä.

Punainen sieni – PS-R
Erittäin pehmeä, verkkomainen vaahto, jossa on hieno vaahtorakenne. Siinä 
on erityinen PerfectTouch sandwich-rakenne, jossa on lisäksi kiinteämpi 
valkoinen vaahtokerros mikä lisää tyynyn jäykkyyttä. Tämä erikoisrakenne 
lisää myös kiillotustyynyn käyttöikää.

Sininen sieni – Mikrokuituinen kiillotustyyny MC-PT 160
Erityisesti epäkeskokiillotuskoneille, joissa ei ole pakko-ohjattua liikettä 
suunniteltu vaahto. Näillä koneilla mikrokuitutyyny on tehokkaampi kuin 
tavallinen fleecetyyny etenkin raskaissa leikkaustöissä. Mikrokuitutyyny on 
myös varustettu testatulla PerfectTouch sandwich -pinnalla. Tämä varmistaa 
hyvän paineen jakautumisen pehmentämättä kiertoradan liikettä.

Valkoinen tyyny – villakiillotustyyny TW-PT
TopWool Pad on valmistettu 90 % luonnonvillasta ja 10 % polyesterista. 
Tämä yhdistelmä antaa sille pidemmän käyttöiän ja lisää massaa. Erityinen 
PerfectTouch rakenne oranssilla lisäkerrosvaahdolla tekee tyynystä helläva-
raisen ja sillä on suurempi jäykkyys.

Pieni punainen sieni – manuaalinen levityssieni PUK-R 130
Tällä sienellä on ergonominen muoto ja erittäin pehmeä, verkkomainen 
vaahto hienolla vaahtorakenteella. Se sopii erinomaisesti hoitotuotteiden ja 
sinetöintisaineiden manuaaliseen levitykseen, maalatuille ja muovipinnoille. 
Ihanteellinen lisä esimerkiksi vaikeasti käsiksi päästävien paikkojen tai herk-
kien pintojen käsittelyyn, joita on vaikea käsitellä työkalulla.

Kiillotussienien tyypit

PSX-G 40 VE2 442631 € 14,50

PSX-G 60 VE2 492434 € 16,40 

PSX-G 80 VE2 434264 € 18,90

PSX-G 140 434272 € 20,50

PSX-G 160 434280 € 25,90

PSX-G 200 434299 € 30,50

Alustan koko 
Ø  

Tilausnu-
mero

Hinta 
ilman alv. 

PS-V 40 VE2 442658 € 14,50

PS-V 60 VE2 492442 € 16,40 

PS-V 80 VE2 434442 € 18,90

PS-V 140 434450 € 20,50

PS-V 160 434469 € 25,90

PS-V 200 436410 € 30,50

PS-O 40 VE2 442666 € 14,50

PS-O 60 VE2 492450 € 16,40 

PS-O 80 VE2 434302 € 18,90

PS-O 140 434310 € 20,50

PS-O 160 434329 € 25,90

PS-O 200 434337 € 30,50

PS-R 40 VE2 442674 € 14,50

PS-R 80 VE2 434345 € 16,40 

PS-R 140 434353 € 18,90

PS-R 160 434361 € 20,50

PS-R 200 434426 € 25,90

MC-PT 160 434434 € 23.20

TW-PT 80 420484 € 13,20

TW-PT 140 376515 € 26,90

TW-PT 160 376523 € 31,30

PUK-R 130 442682 € 18,90

Hankaava tahna 
P 05/05-LDX
Korkea poistoaste
maksimaalinen kiilto

Universaali korkean suori-
tuskyvyn hankaava tahna 
poistaa P1500 hankaus jäljet 
sekunneissa.
 · Sopii kaikille maalityypeille
 · Ei sisällä vahaa, silikonia tai 

hajua sisältäviä liuottimia
 · Käytettään pyörivien- ja 

epäkeskokiillotuskoneiden 
kanssa

 · Hiovuus 5
 · Kiiltoaste 5 

 

Tilausnu-
mero

Hinta ilman alv. 

443271 € 16.80

Erikois kiillotusaine 
P 03/06-LDX
Naarmun poisto 
syvä kiilto 

Ihanteellinen P2000 karkeu-
den kiillotukseen hankaus-
jälkiä ja elvyttämiseen vanha 
maalipinta.
 · Sopii kaikille maalityypeille
 · Vähäpölyinen ja silikoniton 

kiillotus
 · Käytettään pyörivien- ja 

epäkeskokiillotuskoneiden 
kanssa

 · Hiovuus 3
 · Kiiltoaste 6 

 
 

Tilausnu-
mero

Hinta ilman alv. 

443298 € 14.90

Sinetöintiaine 
W 02/04
Nestemäinen suoja 
 

Täydellinen maalisuojaus 
Carnauba vahalla
 · Uudelle tai vasta kiillotetul-

le maalipinnalle
 · Voidaan maalata päälle
 · Ei sisällä hankaavia aines-

osia
 · Suojaa, hoitaa ja säilyttää 

korkean kiillon
 · Voidaan levittää punaisel-

la- tai oranssilla sienellä ja 
kiillotuskonella.

 · Suojaava vaikutus 2
 · Tasaisuus 4 

Tilausnu-
mero

Hinta ilman alv. 

443301 € 14.90
Katso lisää tarvikkeita täältä www.flex-tools.com
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Oikea 
valinta
 
FLEX tarjoaa sinulle kokonai-
suuden. Työkalu, lisävarus-
teet ja tarvikkeet tuottavat 
täydellisen lopputuloksen.

Suoraveto

Suoraveto

Epäkeskoliike ei 
pakko-ohjatulla 
liikkeellä 

Epäkeskoliike ei 
pakko-ohjatulla 
liikkeellä 

Epäkeskoliike 
pakko-ohjatulla 
liikkeellä

Epäkeskoliike 
pakko-ohjatulla 
liikkeellä

Kiillotus  
P 05/05-LDX

Kiillotus 
P 03/06-LDX

Sinetöinti 
W 02/04

Tyynyjen ja kiillotusaineiden käyttöalueet

Käyttöalueet käyntityyppien mukaan

Mitä työstetään

Sinetöinti & 
hoito Hologrammit Matta 

maalipinta Pienet naarmut Kohtalaiset 
naarmut

Vakavat
naarmut Syvät naarmut

Katso lisää tarvikkeita täältä www.hhtuonti.fi
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Tilausnumero Hinta ilman alv. 
463302 € 72.00

DWL 2500 10.8/18.0
Tehokas täyden spektrin LED-valo max. 3000 lumenia ja 
erittäin pitkä käyttöaika jopa 30 tuntia (300 lm).

SF 150-P 
maalipinnan tarkastusvalo
Ihanteellinen LED-valo pintojen tar-
kastamiseen

Tekniset ominaisuudet
 Bluetooth-sovelluksella valaistuksen 

ohjaaminen jopa 4 valolle ja kirkkau-
delle 5 eri asetusta

 Päivänvalo -ominaisuus värilämpöti-
lan asetus 5 portainen 2500K - 6500K 
välillä. Tämä mahdollistaa tarkan 
mukautumisen.

 Ihanteellinen maalipinnan tarkistami-
seen, värin määrittämiseen ja maali-
virheen, hologrammien ja naarmujen 
havaitsemiseen

 Integroitu virtalähde, USB-portti ja 
latausmahdollisuus älypuhelimille ja 
tabletteja

 Lujatekoinen ja kestävä kaikkien tiuk-
kojen vaatimusten täyttämiseen

 Jalustojen liitäntäkierre
 LED-merkkivalo akun kapasiteetin 

ilmaisemiseen

Maalipinnan tarkasteluun erityisesti sov-
eltuva LED-valo jolla on helppo huomata 
pinnan vauriot, hologrammit ja naarmut. 
Valoteho 140 lumenia ja säädettävä pää, 
jossa säteen kulma 10° -70° . Valaisee n. 
2 tuntia, sis. akut.

Autoteollisuuden tuotteet

Kaikkea 
työpajalle

Travikkeet
 · Magneetti pidin WB-M/DWL

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
491195 € 28.90

DWL 2500 10.8/18.0

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
486728 € 185.00

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
506648 € 99.00

CI 11 18.0 / 12V
Akku-ilmapumppu 12,0 / 18,0 V

Tekniset ominaisuudet
 Paineen esiasetus automaattisella 

sammutuksella, kun haluttu paine 
saavutetaan. Täydellistä joustavuutta 
18 V akkuvirran ja 12 V ajoneuvojän-
nitteen avula. 

 Soveltuu korkean paineen- ja suurien 
tilavuuksien täyttöön ja tyhjennyk-
seen, esim. auton- ja polkupyörän 
renkaat, ilmapatjat ja muut suuret 
esineet.

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
472913 € 99.00

BW 18.0-EC
Johdoton tuuletin / lehtipuhallin 18,0 V

Tekniset ominaisuudet
 18 V akkuvirta, täydellinen pintojen 

kuivaukseen
 Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paik-

koihin kiitos kompaktiin muotoiluun

Ei sisällä akkua

FLEX LightControl 
-sovelluksen avulla 
voit ohjata DWL:ää 
helposti älypuheli-
mellasi.

All daylight - 5 step



3534

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
481513 € 121.00

ORE 3-150 EC
Tilausnumero Hinta ilman alv. 
447684 € 369.00

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
481491 € 169.00

ORE 5-150 EC
Tilausnumero Hinta ilman alv. 
447706 € 369.00

VC 6 L MC
Kompakti imuri manuaalinen suo-
dattimen puhdistus, 6 l, luokka L

Tekniset ominaisuudet
 Pieni, kompakti ja todella teho-

kas imuri
 Erittäin kompakti, kätevä ja 

kevyt imuri, jossa kantohihna 
helpottamaan imurin siirtämistä. 
Kompakti muotoilu tarkoittaa, 
että tuote sopii kaikkien ajoneu-
vojen pudistamiseen

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC
Tehokas epäkeskohiomakone nopeudensäädöllä, 150 mm

VC 6 L MC 18.0
Kompakti imuri manuaalisella suodatti-
men puhdistuksella, 6 L, luokka L

Tekniset ominaisuudet
 Pieni, kompakti ja tehokas 18 V akku-

virta
 Täydellinen ammattilaisen imuri 

ajoneuvojen, työpajojen, varastojen, 
kokoonpanojen jne. käyttöön

Tekniset ominaisuudet
 Materiaalille sopiva hiontanopeus kiitos nopeu-

densäädön 
 Iskunkestävä suodatinpatruuna vaihdettavalla 

PES-suodattimella mahdollistaa helpon pölyn-
poiston tai puhdistuksen suodattimen maksimaa-
lisella käyttöiällä

 Työkaluja on saatavana myös L-BOXX®-laukussa

Ei sisällä 
akkua

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
484857 € 159.00

RD 10.8/18.0/230
Digitaalinen johdoton työmaaradio 10,8 / 18,0 V

Tekniset ominaisuudet
 Langaton työmaaradio hyvällä äänellä ja LED-valoilla
 Integroidulla Bluetooth®-tekniikka, AUX-tulo, USB-portti ja 

latausmahdollisuus älypuhelimille ja tableteille

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
418005 € 169.00

DD 2G 10.8-EC
2-nopeuksinen akkuporakone 10,8 V

Tekniset ominaisuudet
 Tehokas ja monipuolinen akkuporakone
 Pikavaihtojärjestelmän ansiosta pikaistukka on 

helppo poistaa ja vaihtaa toiseen. Tämä mahdol-
listaa helpon ja nopean käytön kulma-, pora- ja 
teräistukan välillä.

 Työkalu on saatavana myös sarjana L-BOXX®:ssa, 
laturilla ja kahdella 4,0 Ah akulla

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
492612 € 269.00

IW 3/4" 18.0-EC C
Akkukäyttöinen iskumutterinväännin 18,0 V

Tekniset ominaisuudet
 Neliökiinnitys 3/4" hylsyille
 Tehokas iskumekanismi maksimaalisen suorituskyvyn 

saavuttamiseksi mahdollistaa esim. juuttuneiden ruuvien 
löysäämisen esim. ruostuneet ruuviliitännät jopa äärim-
mäisissä tilanteissa

 Työkalu on saatavana myös sarjana L-BOXX®:ssa, pikala-
turilla ja kahdella 5,0 Ah akulla

IW 1/2" 18.0-EC C
Akkukäyttöinen iskumutterinväännin 18,0 V

Tekniset ominaisuudet
 Nopeuden säädin: kolme erilaista nopeutta varmistaa 

soveltuvuuden moniin eri kohteisiin. Estää mm. pienten 
ruuvien yli kiristymisen.

 Integroitu LED-lamppu jälkihehkutoiminnolla
 Työkalu on saatavana myös sarjana L-BOXX®:ssa, pika-

laturilla ja kahdella 5,0 Ah akulla

Tilausnumero Hinta ilman alv. 
491268 € 199.00

Ei sisällä 
akkua

Ei sisällä 
akkua

Ei sisällä 
akkua
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H&H Tuonti Oy 
Lanttikatu 1, 02770 Espoo
www.hhtuonti.fi

Koneiden kokoonpano on sama kuin tavallisissa perusvarusteissa. Pidätämme arvonlisäveron muutokset,
tekniset muutokset, hintamuutokset ja virheet. Kaikki tumennetut hinnat ovat suositushintoja plus ALV.

This is Proformance. This is FLEX. 

Tuotteemme on testattu perusteellisesti FLEX premium -luokan laa-
dun varmistamiseksi. Siksi tarjoamme sinulle 1 vuoden lisätakuun, 
jonka saat aktivoitua rekisteröitymällä: www.hhtuonti.fi.

Aktivoi takuu rekisteröimällä laitteesi 30 päivän sisällä ostosta: 
  Takuuaika pidennetty kahteen vuoteen
  Huoltotodistus, jos korjausta tarvitaan 

Lisätietoja jälleenmyyjältäsi:
EN
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*Ei kuulu H -luokan imureille.

®

LisäTAKUU +1v.
www.hhtuonti.fi/lisatakuu

REKISTERÖIDY!


